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15jaargeledenwerddeWerkgemeenschapLandschapsecologischOnderzoekopgericht,vergezeldvanenthousiasme,maarookvantwijfels.Twijfelsoverdevraag
ofhetbedrijven van ecologieophetniveauvanhetlandschapwelzinvolis.
Bovendienvroegensommigenzichafoflandschapsecologieeigenlijkweleen
vakgebiedis;immerslandschapisgeenecologischbegrip.Inmiddelszijndie
twijfelsverdwenen.Deborelingistoteenkrachtigjongmensuitgegroeiden
nadertdevolwassenheid. Eensnellebladeringdoordejaargangenvande'Mededelingen W.L.O.'en van 'Landschap'laat zien hoena lange discussiesoverachtergronden,begrippenenvisiesernaveelvooralkwalitatiefonderzoek,nudefase
vanookmeerkwantitatief,causaalanalytischonderzoekisbereikt.Bijeen
dergelijkeontwikkelingpasteenfeestelijksymposiumeneen(aanjongeren
eigen)optimistische kijkopdetoekomst.
Dezebundelrichtdeblikopde(verre)toekomstensignaleerteenmogelijke
verbeteringvankwaliteitenvannatuurenlandschap.Detitelverraadtoptimisme
enponeertzelfseenstellingmeteenuitroepteken.Dewenselijkheidvanhet
uitkomenvandiestellingstaatboventwijfel,maardekaneeneropzijnminder
zeker;invoorafgaandeartikelenisdatalgebleken.Welwerdaangegevenwaarde
kansenendeconcretemogelijkheden liggen.Aanmijdetaakomenkelerode
dradenaantegevenenmetelkaartevervlechtentoteenbeeldvannatuuren
landschapindeinmiddelszeernabije21eeeuwendemogelijkewegofwegen
daarheen.Hetismijnbedoelingzodichtmogelijkbijeentotaalbeeldtekomen
enikkandanslechtsenkelegrotelijnenaangeveneneropvertrouwendatde
veleontbrekendeinvullingenendetailleringendelezervandeWLOperiodieken
bekendzijn.Ikgeefeenaantaluitgangspuntenvoordegewensteontwikkelingen,
demogelijkedoelstellingen,achterliggendeecologischeconcepties,deconcrete
mogelijkhedenenmogelijkewegen.
Toekomstverkenning
Hetgaatindezebundelomdetoekomstenvooralomeenbetrekkelijkverre
toekomst,wantmaatschappelijkeveranderingengaantraagenookdenatuurneemt
zijntijdvoorontwikkelingen.Hetgaatomtoekomstverkenningdus.
Toekomstverkenningenstrekkenzichuitoverperiodenvanenkeletientallen
jarentotmaximaal40à50jaar.Langervaltnietofnauwelijksvooruittezien.
Wijkunnendetoestandin2050netzomingoedschetsen,alsonzegrootoudersin
1920zichdesituatievanvandaaghebbenkunnenvoorstellen.Eenbijkomend
argumentisdatmensenzichnogjuistietskunnenvoorstellenbijdetoekomst
vanhunkleinkinderen,maarnietveelverderwegindetoekomst.
Eeninherentemoeilijkheidisbovendiendatwijdietoekomstverkennenen
proberenteplannenopbasisvanonzeide'éenendenormenvannu.Debelangrijkstevoorinspraakinaanmerkingkomendegroepisnogonmondigofnogniet
eensgeboren.Destemeerredenommetdietoekomstvoorzichtigomtespringen
entebeseffendatdietoekomstvandaagalbegint,ofsterkernog,allang
begonnenisomdatvelehet-beeld-van-morgen-bepalendetrendsalgistereningang
zijngezetennietmeerofmaargedeeltelijk zijntekeren.
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Scenario's
Toekomstverkenningkanmenglobaalopeenaantalmanierenbedrijven.Menkan
vooréénofenkeleaspectenprognosesmaken:extrapolatiesvanhuidigetrends,
simpeletrendverkenningen.Alsmenechtereenpogingtoteentotaalbeeldwil
ondernemengaathetomzgn.scenario's.Diekunnenhetkarakterhebbenvan
meervoudigetrendverkenningenenwerdendanprojectievescenario'sgenoemd.Men
kanhetbeelddaarbijlatenbepalendoordenuoverheersendeontwikkelingen,
maarmenkanookbekijkenwatergebeurtalsmenniet-dominantetrends'opblaast';dankrijgtmen'grensverkennende'scenario's.
Trendverkenningenberustenopaannamesoverhettoekomstigverloopvannu
belangrijketrends.Endiekomenweleenshelemaalnietuit,zoalsMeadowsen
ForresterhebbengemerktnahunrapportaandeClubvanRomeover'Grenzenaan
deGroei'(1).DaarmeewerdenwordtdieClubbelachelijk gemaakt,mijnsinziens
volledigtenonrechtewant,alblijkendevoorspeldetekortenaangrondstoffen
zich(nog)nietvoortedoen,degrenzenaandegroeivandemensheidenzijn
invloedenopdebiosfeer dienenzichsteedssterkeraan.
Desomberstemmendeprognosesoverhetoverlevenvansoortenzijndelezer
zondertwijfelbekend.DeMolenaar (2), WesthoffenWeeda(3)enanderengaven
daarcijfersover;deIUCNgeeftRedDataBooksuit (4), het'Global2000Report
tothePresident'(5)doetvoorspellingendieiederebioloogkouderillingen
geven.HetSymposium vandeBiologischeRaadoverhet'Verdwijnenvansoorten'
zetalleaspectenuithedenenverledenopeenrij(6).
Erisbijscenario'snogeentweedebenaderingmogelijk;daarbijgaatmen
ervanuitdatdetoekomsttendeleeenopengegevenisendooronsgemaaktkan
worden.Menontwerptdanéénofmeertoekomstbeelden:prospectieveofnormatieve
scenario's.Vanuitdieideaalbeeldenleidtmen,alterugredenerend,dewegaf
diemoetwordeningeslagen,omdiegewenstetoestandookwerkelijktebereiken.
Dezenormatievescenario'szijnuiteraardhetmoeilijkstuittewerken,maar
mijnstellingisdatalleendiescenario'srichtinggevendkunnenzijnenons
kunnenhelpenbijhetverwezenlijkenvaneenaanvaardbaretoekomst.Opbasisvan
detrendsvannuzietdetoekomsterzosomberuitdatdetrend-scenario'sniet
meerdoendandeafschrikwekkendegevolgenvanonshuidighandelenaangevenen
demensheiddespiegelvoorhouden.
Verrassingsvrijetoekomst
Bijtoekomstverkenningen gaatmenuitvaneenzgn.verrassingsvrijetoekomst:
mensluitplotselingeenextremegebeurtenissenuit.Begrijpelijk,wanttoekomstverkennenentoekomst-plannenheeftgeenzinbijgrotemondialeofregionalerampenzoalskernoorlogen,aardbevingenofepidemieën.Helaasechterbeginnenenkelezeerverontrustende regionaleenzelfsmondiale'verrassingen'zich
sluipend (endusklaarblijkelijk minderafschrikwekkend)aantedienen.Ikstip
hieralleenhetCO,-probleemaan.
DeconcentratiesindeatmosfeervanCO,enanderesporegassenalsmethaan,
stikstofoxydeenfreonennementoe.Vervoorheteindevande21eeeuw zullende
effectenophetklimaatgelijkzijnaandievaneenverdubbelingvanhetCOjgehalte.Hoewelernoggroteonzekerheidheerstoverdeomvangendepreciese
aardvandeklimaatsveranderingen,neigensteedsmeeronderzoekerstotdeverwachtingdatdegevolgeniniedergevalernstigzullenzijn.Ineenverkennende
studieoverdegevoeligheidvoorklimaatveranderingenvanminofmeernatuurlijkeecosystemeninEuropa (7),isdaarom een'ernstig'modelalsuitgangspunt
genomen.HetishetklimaatscenariovanBach,datgebaseerdisophetGISS-
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model, door Hansen e.a. ontwikkeld aan het Goddard Institute for Space Studies.
Dit scenario voorspelt een gemiddelde temperatuurstijging aan de aardoppervlakte
van 3 à 4°C, alsook aanzienlijke verschuivingen in neerslag en in bevolkings- en
verdampingspatronen. De ruimtelijke verdeling daarvan is ongelijk. De neerslag
zal overal toenemen, maar de verdamping nog meer.Daardoor zal in N.Europa,
ondanks een toename van deneerslag met 150- 300 mm/jaar de bodemvochtigheid in
de zomer met 20%afnemen; in onze streken zal dit naar schatting 50%zijn enin
Z.U.Europa zelfs70%.
Dit heeft verrijkende gevolgen i.h.b. voor de arctische gebieden, voor OostEuropa en het mediterrane gebied.Door thermische uitzetting zal de zeespiegel +
1 meter stijgen en dat heeft grote gevolgen voor m.n. de deltagebieden. De
veranderingen zullen plaatsvinden over een - ecologisch gezien - zeer korte
tijdsspanne van 50 à 100 jaar.In de genoemde studie is een 17-tal voorbeeldgebieden genomen van de Noordkust van Afrika tot aan Spitsbergen in het noorden en
de Oeral in het Oosten. De gevolgen zullen ernstig zijn voor bijna alle typen
ecosystemen, maar i.h.b.voor boreale bosgebieden, taiga, venen, wetlands (trekvogels) en vegetatiegordels in gebergten. Endemische soorten zullen veelal
verdwijnen, maar ook voor veleandere soorten zullen de klimaatsveranderingen te
snel gaan.Dit soort voorspellingen is uiteraard nog zeer speculatief, maar de
overtuiging groeit dat de effecten ingrijpend en grootschalig zullen zijn.
Deze COj-verkenning toont aan dat ieder denken over enplannen maken voor de
toekomst van natuur en landschap een futiele bezigheid is als er geen normen
voor milieukwaliteit worden geformuleerd waaraan wijonsook werkelijk gaan
houden: algemene (rand)voorwaarden. Het CCU-voorbeeld toont aan, dat wij niet
alleen bezig zijn onze natuurlijke (niet vernieuwbare) hulpbronnen uit te putten, maar ook onze (in principe vernieuwbare) natuurlijke bestaansbronnen in hun
duurzaamheid aan te tasten. Daarmee wordt duidelijk hoezeer de duurzaamheid van
onze economische bestaansvoorwaarden afhankelijk isvan de duurzaamheid van de
ecologische bestaansvoorwaarden.
Dit is dan de eerste rode draad: de duurzaamheid van ons bestaan (zeker van de
kwaliteit van ons bestaan) is afhankelijk van een zorgvuldig beheer van de
biosfeer.Een goede algemene milieukwaliteit gaat vooraf aan beheer, herstel en
ontwikkeling van natuur en landschap. Alleen normatieve toekomstbeelden kunnen
dan richtinggevend zijn.
Ecologische uitgangspunten voor scenario's
Nu dan devraag naar concrete uitgangspunten en mogelijkheden voor natuur en
landschap in de 21e eeuw. De voorafgaande artikelen gaven al een aantal voorzetten.Ik kom tot de volgende uitgangspunten voor het opstellen van normatieve
scenario's:
- Nederland dient als een samenhangend geheel, als één systeem te worden benaderd.
- Er dient derhalve een integrale visie op de ruimtelijke organisatie van ons
land te komen, die de richting kan aangeven voor een integrale en gerichte
aanpak.
- Herkend en erkend dient te worden dat er sterke en zwakke functies zijn.
Optimale vervulling van devele milieufuncties, die de samenleving in het
landelijk gebied vervuld wenst te zien, vraagt om het rekening houden met de
verschillende eigenschappen en kwetsbaarheden van die functies.Wat betreft
milieu- en natuurwaarden moet die ruimtelijke indeling gebaseerd worden op een
aantal basisconcepties afgeleid uit ecologische kennis en inzichten..
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- Concrete uitwerkingen zullen moeten stoelen opbiologische potenties; zij
moeten uitgaan van gebieden en landschapselementen die een goede 'ecologische
kansrijkheid' hebben, d.w.z.kansrijk zijn wat betreft mogelijkheden voor
natuurbehoud en natuurontwikkeling.
- En tenslotte/ na alle aspecten van ruimte, de vierde dimensie: het aspect van
de tijd. Natuurontwikkelingen hebben tijd nodig; zonder planologische garanties is het weinig zinvol ze in gang te zetten.Op een aantal van deze punten
gaikkort int
Concepties
Er is een aantal ecologische concepties die richting gevend kunnen zijn bij
het ontwikkelen van een integrale visie op bestemming en inrichting.Bekend is
de indeling in hoofdgroepen van milieufuncties, zoals die o.m. in het Globaal
Ecologisch Model (8)is gegeven. Inhet streven naar betere bewustwording van
weinig milieubewuste burgers enpolitici is dit eenbruikbare benadering.Aan de
hand hiervan men kan aangeven,dat er sprake is van sterke,anderen dominerende
functies naast zwakke,kwetsbare functies.Verkeer en intensieve landbouw zijn
voorbeelden van activiteiten met een sterk uitstralend effect; natuurwaarden,
drinkwatervoorziening, recreatie enextensieve,milieuvriendelijke landbouw
worden snelinhun kwaliteit aangetast. Dit leidt tot de gedachte dat verweven
van functies een aantrekkelijk maatschappelijk ideaal moge zijn, maar dat scheiding op de schaal waarop de ongewenste effecten optreden,onvermijdelijk is.Die
schaal kan van combinatie tot combinatie en van gebied tot gebied verschillen.
Een tweede ecologische conceptie is die'van de "soort/oppervlakte relatie".
Hoe groter een gebied is,hoe groter er kans is op milieuheterogeniteit en dus
op overleving van deelpopulaties,en hoe kleiner de invloed van ongewenste
externe factoren. Dit leidt tot het streven naar grote natuurlijke eenheden.
Bayens behandelde uitvoerig de belangrijke rol die ecologische gradiënten
spelen in de biologische diversiteit; natuurontwikkeling is gebaat bij herstel
van wat er van die geleidelijke overgangen resteert.
Wat betreft de voor de loop van de evolutie zo invloedrijk gebleken ecologische isolatie speelt de mens een dubbelrol.Aan de ene kant verbreekt hij de
bestaande isolatie door bewust of onbewust overbrengen van soorten naar nog niet
gekoloniseerde streken; in het cultuurlandschap veroorzaakt hij echter door
voortgaande versnippering juist een toenemende isolatie.Het begrippenpaar isolatie en verbinding speelt nu een belangrijke rol in de landschapsplanning en
leidt tot de concepties van ecologische infra- structuur (naar analogie van de
economische infrastructuur) en (een betere term)ecologisch netwerk. Vooral
deze ecologische conceptie dient gekoppeld te worden aan de eisvan constantie
in de dynamiek van de situatie,constantie van natuurlijke en antropogene
milieu-invloeden. Eerder legde ik al een koppeling tussen economie en ecologie.
Ook hier isdie te leggen. De ruimtelijke economische structuur heeft om begrijpelijke redenen een nogal onveranderlijk karakter. Die eis geldt evenzeer, en
sterker nog, voor de ecologische structuur.
Een dergelijke ecologische structuur maakt inprincipe een ecologisch goed
functionerend en gezond landschap mogelijk. Kernelementen daarin vormen de
bestaande en de te creëeren grote (min of meer) natuurlijke eenheden. Deze
vormen een organisch geheel met een groot aantal kleine landschapselementen (in
de RIN-symposium bundel (9)nog eens in hun waarden als refugium, stepping stone
en condensatiekern voor natuurontwikkeling geschetst)en een netwerk van verbindingslijnen, die de ecologische isolatie kunnen verkleinen.Dat netwerk moet
geënt zijn op de natuurlijke ecologische structuur van Nederland met grote en
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kleinerivieren,stromenenstroompjesenbodemkundigeverscheidenheidenovergangendaartussen,,enopdeantropogeneinfrastructuur metbiologischewaarden
ofpotenties.
Eenessentieelonderdeelvandezenetwerkconceptieishetcomplementervan:de
gebruiksruimten.Dezemoetenmogelijkhedenbiedenvoorhetuitoefenenvanandere
gewenstemaarveeldynamischermilieufuncties.Deinrichtingvandiegebruiksruimtenmoetflexibelzijn,opdatzijaaneenzichverderontwikkelende
samenlevingmogelijkhedenbiedttoteigentijdseruimtelijkeinvullingen.
Indesnelvoortschrijdendegedachtenvormingoverderuimtelijkeordening,de
landschapsplanningenmilieuvriendelijkevormenvanlandbouwzijngenoemdeecologischeconceptiesinprincipealgeaccepteerd (ziedeR.P.D.NotaRuimtelijke
perspectieven (10), de W.k.R.-notaGeïntegreerde Landbouw (11),hetStructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud (12).Zijbehoevenechternogdetailleringenhetonderzoekterzakestaatnogaanhetbegin.Concreteuitwerkingin
kaartbeeldenopverschillendeschalenisnognauwelijksgebeurd.Dezeideëen
zullentastenderwijsvergezeldvandegelijkkwantitatiefonderzoekvoorproefgebiedenmoetenwordenuitgewerkt.Aanzettenzijnerindenieuwegradiëntenkaart
vanBayensenindegedachtendieParmaenVerahierbovenalontwikkelden.
Ikvolstahiermethetaanreikenvaneenkortschema,waarinvoordehoofdcomponentenvanNederlandeenaantalsuggestiesvoornatuurontwikkelingwordt
gegeven,aangepastaandekenmerkendenatuurlijkekwaliteitenvandemilieutypen.
-HUGEGRONDEN (voedselar»,gradiëntenuitbuiten)
* loofbossen,brongebieden,beekdalen,voedselarmegronden
-LAGEGRONDEN (voedselrijk, hydrologiegebruiken)
*griendbossen,wetlands,nattegraslanden
- RIVIERSYSTEMEN (gevarieerdedynamiek)
*uiterwaarden,ooibossen,oevers,moerassen
-KUSTSYSTEMEN (hogedynamiek)
*duinen,brakkesystemen,buitendijksesystemen
Kansrijkheid
Dezeuitgangspunten,conceptiesenconcretefysografischeaangrijpingspunten
kunnenleidentotkaartbeeldendieecologischepotentiesaangeven,potentiestot
hethandhavenen(weer)ontwikkelenvanbiologischewaardenendusnatuurwaarden.Maarnaastdezeecologischekansrijkheid iser(rekeninghoudendmetde
huidigeentoekomstigeontwikkelingeninanderemilieufuncties)ooksprakevan
eenplanologischekansrijkheid.Eeninprincipeecologischkansrijkgebiedkan
doorplanologischeaspecteninfeitekansarmzijn.
Deplanologischekansrijkheid wordtbepaalddooreenaantalfactoren.Allereersthetalgemenemilieubeleidenderuimtelijkeconsequentiesdaarvan.
Daarnaasthetbeleiddattenaanzienvanandere,metname 'sterke'functies
wordtvoorbereid.Endaarliggennujuistnogveelvraagtekens,metnamewat
betreftdelandbouw.HetMinisterievanLandbouwenVisserijvoerttraditioneel
eenvoorwaardenscheppendendeontwikkelingenvolgendbeleid.Aaneenstructuurschemaheeftdelandbouwzichnietgewaagd.Devraagnaarkomendekansenvoor
natuurenlandschapisderhalvemoeilijktebeantwoorden.Wordterwerkelijk
ernstgemaaktmetdeaanpassingvandemestproductieaandedraagkrachtvanhet
milieu? Hoezaldegewensteengepredikteaanpassingvandelandbouwproductie
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aandewerkelijkevraagverlopen? Wordtgekozenvooreenextensiveringvande
productieofzulleneconomischealgemeenmaatschappelijkewetmatighedenleiden
totverdereverhogingvandeopbrengstenendustotinkrimpenvanhetareaalals
mengeenvervangendeteeltenweetteverzinnen? Enhoeveelhakomterdanvrij,
inwelktempoeninvooranderefuncties(waarondernatuurontwikkeling)bruikbarebrokken? Enopwelketypengronden?Deantwoordenzullenslechtsgeleidelijkkomenenlandschapsplannersennatuurbeheerderskunnennietmeerdoendan
pogenintespringenopdemogelijkhedendiezichvoordoen,voorzoverde
samenlevingdatwilsteunen.
Maatschappelijkdraagvlak
Endatisdanhetderdeelementindeplanologischekansrijkheid:hetmaatschappelijkdraagvlak.Daarbijwilikallereerstsignaleren,daterbinnende
eigenkringgeeneenstemmigheidheerstoverdenatestrevendoelstellingenvan
hetnatuurbeheer.Denederlandsesamenlevingheefteendoelstellingsniveauaanvaard,zoalsinhetStructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud isgeformuleerd.
Weliswaarisuitwerkingenruimtelijkeexpliciteringnoodzakelijk,moetenkeuzemogelijkhedenwordenaangegevenenprioriteitengesteldenmoetenerkeuzen
wordengemaakt,maarhetStructuurschemamiktonmiskenbaaropeenhoogniveau
vanbiologischeenlandschappelijkediversiteit,eenniveauvannatuurlijkeen
landschappelijkerijkdom zoalswijdieooithebbengekend.
Daarnaastgaanerechterdelaatstetijdopenlijkofwatverborgenstemmenop
diepleitenvooracceptatievanhetmetnutriëntenverzadigdenederlandsemilieu
alseenonvermijdelijkenblijvendgegeven,envoorhetconcentrerenopdie
typennatuursystemendievoorNederlandalsdeltazokarakteristiek zijnen
waarvooronslandinhetbijzonderinternationaleverantwoordelijkheiddraagt.
Datzijndandedynamischesystemenvankustgebied,groterivierenenwaterrijke
landschappen;hetbeleidenbeheerrichtenopdealgemeneresoortenzoude
voorkeurverdienenbovenhetdure,metderugtegendemuurvechtenvoorinmiddelszeerkansarmesoorten.Hetisverstandigeenopenoogtehebbenvoorde
realiteitvannualsdroevigvertrekpuntvaneenmoeizame wegvanuithetdal
omhoog,maarhetnualaanvaardenvaneenverwaterdedoelstellingismijns
inziensonaanvaardbaar.
Hetmaatschappelijk draagvlakendeopvattingoverhetniveauvandoelstellingenheeftveeltemakenmetdevisieopderelatietussenmensennatuur.En
daarintradendelaatstejarenboeiendeveranderingenop(13).Sindsdemens
doorhetlerenbeheersenvanhetvuurhetbelangrijksteomslagpuntinzijn
ecologischegeschiedenismeemaakte,isdierelatiegekenmerktgeweestdoorhet
beeldvandemens-als-heerser-over-de-natuur.
Sluimerendheeftooksteedshetbeeldvandemens-als-rentmeestereenbescheidenrolgespeeldenhetheeftdelaatstedecenniasterkaankrachtgewonnen.Dit
beeldisbepalendgeweestvoorhetdenkenachterbijv.deWorldConservation
Strategy(14)enookhetStructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud. Indeze
beeldenvormtdemensgeendeelvandenatuur.Inhetbeeldvanmensennatuur
alsparticipantenineengrotergeheelisditwelhetgeval;eenbeeldmeteen
vaakwatmystiekkarakterengeenduidelijkmaatschappelijkdraagvlak.
Eenvierdebeeldisdatvanmensennatuuralspartners,waarbijdemens
inspeeltopdepotentiesvandenatuur,voorwaardenscheptendandenatuurhet
werklaatdoen.Ditsamenmetdenatuurietstotstandbrengeniseenstroming,
diedelaatstejarenonderinvloedvanhetopkomenvandenatuurbouw(natuurtechnischemilieubouw)aankrachtwonentotuitdrukking komtino.m.denota
'Omgaanmet water'vanRWS (15)eninhetPlanOoievaar (16).Ookindenota
'Geïntegreerde Landbouw'(11)proef ik dit naar integratie strevende beeld.
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Tenslotte signaleer ik een combinatie van een aantal beelden, dia in kringen
van landinrichters en landschapsarchitectenaan het opkomen isi de mens als
architect van zijn milieuStrategie^
De oorsprong van de hierboven genoemde verschillen in natuurbehseradoalstellingen is,denk ik, in deze verschillende mensbeelden te vinden* Voor aan nieuwe
milleu-ethlek en voor een »eer milieu-ethisch handelen ia eenvolledige concensus over achterliggende beelden echter niet nodig. Een stratégie valt ta bouwen
op een aantal uitgangspunten die alle bewust betrokkenen kunnen delan.
Er moet weer een algemene milieukwaliteit vanhoog niveau terugkomen. Da
noodzaak van een gezonde ecologische basis voor een duursaam gaaond economisch
en sociaal-maatschappelijk voortbestaan is duidelijk. Verweving met en hat
sluiten van bondgenootschappen met andere zwakke functies biedt goede mogelijkheden; het streven naar een redelijke vorm van samenleven met da aterke
functies kan leiden tot maximalisering van mogelijkheden bijsan minimalisering
van maatschappelijke kosten.Een gebiedsgewijze uitwerking kan waardevolle oplossingen bieden, maar zal ook lacunes in kennis blootleggen.
Er moeten normatieve scenario's worden opgesteld, stoelend op een nationaal
plan, dat zoveel mogelijk fysiografisch bepaald richtinggevend moet zijnvoor de
geleidelijke invulling van het ecologisch geraamte van een gejond landelijk
gebied.
Nederland in 2050: een land waar veel mensen wonen op een kleine oppervlakte,
maar waar geholpen door de grote potenties van klimaat, water en bodem an het
vernuft en de durf van haar planologen, ecologen, landinrichters en landbeheerdershet landschap wordt gekenmerkt door optimale ruimtelijke plaatsing van de
vereiste milieu-functies.Functies waar mogelijk verweven tot multifunctioneel
ruimtegebruik, maar elders in hun eigen recht en ontplooiing gelaten.Een land
waar het goed toeven is.
Een droombeeld? Misschien wel,maar een beeld aan de verwezenlijking waarvan
landschapsecologen hard zullen moeten werken. En een beeld waaruit de W.L.O. de
komende 15 jaar veel inspiratie moge puttenl
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